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llIìoi\,l.e.Rll .

Skomagare - |etl,er ha. ti:ed uci stolen
ä, satt se hos bin¿r uoe i solen,
Js. sìt;ì.r i sny b:-rg en- bosì<e Jrreve

å orLnrr.¡s jyrverien var han tr.tT se te,
forr r-össt 15 u1]r"rz.r r li ¿i, tir,stan vä.l l-Jrtt

serjor han där sa.r stä.ngom mod skyn,
ä tilt orr- tajt tar li¡¡n ha,onen te ky'rran

¿") t':r riiri à kzstar ongan rrrá nybarr

- Ata,.úuörenenrrrsir Ja. Pä sPe

Ð tar fram ed trainrsä han saorvern de e

-A skitt i cleii , 'rsir h¿¡n c1å , dai j he. va.ll f oske1,
rla 1j s¡.. i j välJ- , ja krösar lacthonga iì': j eJtr

-Jassä drönare, forr clu maLnat váll rlal jrr ,

sir ja ä" gär trättor fram forr á. saij.
- Ja visst main ja ju deo,forr du kännor välL t€,
att rje ]ided å, dä.llit räntal se te
é" fö en hob sånrLa vedirtire tien,
å att claij fordarvas â, i'iina. bÍen.
!'orr Sê r ecla de Ãoilrrer dati j , ska ia si t

ä soJ-a se ucj.e i ti ä oti,
ä" borra ä sorra da- en i änne.
¡len ja. tror, je h¿r inteto "C"il'å.fdA"5'f'rc.inne:

a
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da.ij nest e iväjen enße ì- kyl-rir.nrl

,L sä tar han igen mä den hregeda nyban

rätt nör ve häIed ¡â får ain i nacken

ä. kastar en krösa.dor lant hänad backen'

.. .rr lvîen ßess rom du kanrva j,-, gronga pä nyss,
sä. bor jar ha.n sirtr- ja stä,r f,össt á lyss,
forr se Pettor e kÌippskor p. spydi te
'¿. ka.n vurrna ihopa bTu, va de ê.--
ttJo, ja sacl lnàr ä tärLktersom sannlngen e:t

drLina-re fengs de så. sant å.sse te
blonn rr1ãrrskoxna. runten oirtkrinß voss hår,
å da-ij lekna dä Êlisse pracist sorn bär.
Forr stort skä. daij had, men tro inte daij jicia,
à. tjörra ett dotlg ,fastannra sl-ida.
rnen lrronlna å. pössa å hä.Ila te,
ciáî sol-en skenor, de vell-a cta.ij -- se

ä" ,rcàßa ä. vra-sa ä söÌa opp

cte annra ståcle.re sl edocl iltop.
-iln behövd'e- som här- k¡ìnske nå,n å daij bäste

nen konne lrä, f.lordcl vr¡ â" má daij mesta

-Sänt tänkte ja , ved du, ä. aILt l)a.ssa en1¡

à, sin va de te sisÛ engen annan forskel,
enn att dom e där engen som, -icrösa.r ilijel.

Sk¡iv endast pÀ clenna sidal
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i{EI,s tu-As,/ .j¡lI{sESlr'S ?/Uì.

iriels Îu¿¡.s Jensesa - Pàr
e en -Liden knavä.r
på en fi1le fem år
men en pä.¡¡, son e nem å förstár,
ä engen i l'Lusecl ha näd å si,
sorlr intc han ska Lafl¡:a se i,
forr övora-t.lt ha han nä.san i blödi
.-s/¿ på s¿ä vis e han ed lide-'d nöd'.

lvten såikort e a.tt den blar:en ha

bã.dde recla. på dítta o ded ratt bra,
á. fa.ren salf å.sse teratt Yøn ltir se

ìr. sir en beske, n|a.r cie bä.r sê.

-I[u f ár en ju ]iaväIl mâgi ded,

att stá.ngorn tryoor ändä ha.ns ved

å sJ-a.r letta. slant t

så h.a.n tyctor en saß l-ett ännavänt.

Som nu lrär om sistens, nâtr faren sto,
va llär genest frarnme å skoll e veda,

va de va forr nànna, soln fa'r sa--ttsecla

ä tri-ssa. opp ain te fYrk â' skatt,
slr fort sotn en k'¡ara. ha rn¡¡tad satt

Skriv endast på denna sidal
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en skelipa päror Pä en .bicl ior,
sorr en fåci pedacl oi p sin i fjor.rl
iilen far va. arri b- snästen å.

màra.lt't sånt k¡:n ente en ßf ött förstårl
å. på.gen feck så va nöjd roe cled

att sexti fyrka de va forrned.

--lVien Plir e engenrsom nöjer se

mä á. fä" sãclärninga ha.J-t beske,

å om han nu ltrte elles kan,
sá- gessor han se te rätte-- han

ä fatta han nu ente ored fYrk,
sä satte han b¡¡ta ihob ed mä--syrk,
forr: å s;rrka ä' s)¡rkabonkat

cle káncle han te, ä sä- to han a' lonka
runt om På vången à rakn¿r se te.
att far tiade prer:ist tvä hondra â tre.
,1, sin to han åsse fasta På ded:

-rtsálJ ska ha.n alfti saga fá. rleeclrr,

se c1e hade t)av l-'åecl i hansa senÉle

ù sat att r'¡an skoll-e lta váI p,ä. menßêr

¿ så fesk nu fa.r sosL tack för besvär

ip;en de han säl hao-e lárt sin Pär.
â. feck va nöjrl mä den tröst á beske,

sonn på.gens forstánn hade rru-rnad tê,

Skriv endast på denna sidal
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--Sexti fyrka € inte formi;-nga,
forr de har far treJ-l-e-fira ¡1à.ngart

Skriv endast på denna sidal
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OLA E Aiì.RI.

Da.ij ciárringa harrana ifrå stan,
som ]ã.ss daij kan sJ<juda,

darj skolle dä a1f::i fä" saij en trössa

udan gönom en ruda;
cLo e va Ja. fáêd klart får me nu.

-- I gar skä.d den arrie igönom ed fönster
ä. hin skåd forbaske me reclia mönstor
I smeä.nkans stecketagr- de e rälit ju.

Ì',ien sänt feck en nö ja se mä,

orn daij baya ente va clomma

Fär, nãr ja stä.llde dom bra,
där ja vecl att d.juren ska komma,

så. barjar daij se å sto'tösst ä vänta .

¡, ja. konne d.â" stä i hå11- l-ant bagon dom.

á. skjuda nör ctjured rnâxr de va forbi dom,

á sködcta me säl- forr cìom tragom nán slä.nta..

Skriv eudust på denna sidal
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lv[crn bu si daij,de ska blaij Ìögn:
dai.j ta inte rnod hä.n ä. en gobbe

ä sä, ranna daij l.a.nt fram
å. kryba. nör ve nrln staijn eller stob'be

å d öt ja s e r1ål1-it rnåå meêd be st¡är .

i/len si.n e dalj opperjnärr iLjuren komma

ja vâ.ga.r inte va n¿ir i så.nnt hageJ-vär.

Sin sköJ-la daij l-iaväI te
ä si, d€ e ia sorn ha skYllen;
ä s1 ja forilarvar nädsom daij kall-a Itsporttt å arlyllenrr,

--lcan en fordarva näd en inte ved?

i'len ja ha tängt ud: ia skas jknda nör hongen

ä skecka rlorn sij.l te ô nyttJa mongen

bagätte d juren; -- om ja nu. fá.t oorn téd

Skriv endast på denna sidal
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OI,A- Ptr. PASS:

Dár står ain t'eg nödabosken

stas hidanorn naboens vångale.
En skönjor l.ett ciä.Ilit i tägan
sä" en sar inte stas ,vem de e.

--IIöss ! Ðe e ju 01a i all- sin stass,
son stå.r pà. pass :

står tJ.ar sä. tösst pá den sl.ejnade skaren
å vilr-lr se lett, nens han vä.ntar på haren.

Ola e kIädd ätte väred:
i da ä den kröfteria rajnkappan Pä,
stor sloghatt b. träbonnastövlar
--Iett tröja i skaften små ä fá, á.
Fåre á. bag "nànga taskor ä remrna

-La voss ej glêtnma
Itde som gör sköttentrsôm rnor pJ-ä si:
bäIted orn medJed lnä all-a skottena i.

Ola }yss noga te gIävsed.:

nu gär de frar,r trag åsläntans kant.
Snart kan dai-j snedcta cla.e nörad backen

01a ha gesst ed, ä" ha.n gessor sant.

Skriv eudast pâ denna sidal
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Forr va vess on;kom haren nån anstäns enn här,

sto Ola där,
--dp ha fôIk saijt så till-Se OIa e skött
å ved: en rLom hare gör inte näd nött.

Senu! - Där kommer han fresten!
l'ödorna ßårså. de pladrar i smorjan.
Han setter se l-ett .å. lyss ätte hongen
men steijtar sin å igen som frå. borjan
görnom l-ehåIeci, precist sorn han vell
--OIa stär stel-l!-
lant oppad hälJ-an dlnne van backen,
dåir fä,r lnan ündå haglen i na.cken.

Ja frägte Ola bagette,
vaffor han sänt 1o en Iöba forbi
Då smilte han konstlt i skägged å sa:

"De fär du gedarsänt vel-l- en ente slrl
Iì[Êr] närr han to enrhörd.e ja. ]iavá],
han sa forr se säi1:
trJoo den va de sön¡5 o skuda rninsannrf

-Se Ola va skött men inpten busskött- Tta.n,

Skriv eqdast på deuna sidal
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STOIìA Å SÌoIÅ.

Daij store e dalj,
som ha mena .Ðenga
â. stora stäl-l en

ä pigor å- drängar

-tìe e fofk som ha- å, vell- ha.
Daij gårma å. väsnas
pä möden â stärnrnor

ä" läddas nock redad,
nårr skoen klänmor,
men redad-så, dæij fä" ecl bra.

Oai j små. cle e cla.iJ,

sdrm ha l1ded å ty te,
sorli jämt fä arbea,
å stässe bry se

forr allt - bådcie l1ded å stort.
Daij böra va tössta ì

å inte si näd,
va sin clai j än mä ha ¡1jort.

Skriv endast på denna sidal
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Sånnt drönmes de järnt

här ude på lanned,
de e dålIlt ]-önt
å s 1a nä.d . annsÖ.

- De e galeå å domt, slor ja,
å skelja på mänskor
så glötted â, stol-led
á eterra se bleng
sä hail-t och hålled
på dersom folk ega å ha,

Skriv eud¡st på tlen¡a sidal
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DT] E IVIAJìÐIü.

looken far opp På brännesþonken,
smälIer me vÈngarna, gal ä lyss
--han va d.är nyss.
Lien nu fär nänting reclit göra.s

forr nu har nabbotocken borjad höras.

Ha-n kryber ihop ä. sänker ven1arna
å rättar sin ipp se faselit stor
--ä galer å. glor
Sä slår jan hoeded på sne á" Iyss ätter
jo tösst-då¿r va.r hln- han får teed bättor'
.,'.'irìi{-.-

Nu Iä¡lger han té mä ett redit iIlgala.ne
ed par tre g,ânga 1 ra
-de blai nock tira.
Ilönorna tj-tta. ä tro ,a.tt de nock e

den varste påL:$orenrsom daij ha te tooke.

-Sin stár han tösst- han e arrl â galen-
ä lyss på hin stackarn

den rä1íe racka.rn.
Näri da, e de 1öjn rhan bler tvongen g1 ätter
han går nör te sin floÜIir'tt'ôSugtt*la ä sprättor.
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¡, ineckare trlagnls ä" Slatare Kal-en.
,Ã, Iúy11are Olan å Pär Kommunalen
sännt pratas å snackas de kors om tvärs
L Hase pären å I,usti-a Svännen
Taclcsista Gustaven å. Den Lille vännen
ã. rneed- raint forr kroged ä göra te vars.

l'orr fruntörnrnern t¡Jar de ju ändå mar löjli¡lt
forr där ska ju angis sá tydligt sorn möJ1it
bäd gobben å stälIed,son daij höra te.

lilen Lars- Pärs Eohannesa-Arv1d.sa-Stina
å Fredrik på torped i daJen sa Fina
ha näck fáed namnrså. da.ij klara. s€.

ldu rnä en väl- slren behövcle nár tolk
forr á. tyda säddena namn på folk
ä. ögnanamn må en väIl- mä.gi cie e

Å novk kan en tänka servar å ein våre
mÐrâ. traktert ä sitt dopnamn fåre
ä, sln tll-l reclia àttenr¡mn te. '

Skriv e¡dust pfi denna sidal
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lïIen tänker en nar, så räss $a en' anar
åsse näo al-lvarLit bagonrsom manar

-v1 sÈil, flötta ongan här fort aln ä var
Men arbed, vl gjore üe stäIl"ed å gåren

å narnned rvi skapte voss här ong e åren
å llvedrvi l-evt å vår Jarnlng-forblar:

Skriv eudast på clenna sidal
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VA i{EÐE DU ?

De e väll" forr s$o-Lled Ìrär ude på lanned,
att alla skä heda ä kal-fas nåd annecl

enn ded,dalj e döppta á krestnade t€.
IbJann e t1e yrkeri å ställed å g:.iren

å stångom nåd stål1-er1 som hänt onge áren,
men mest nâ. f,:rå farenrsom ska. läggas t€.

Att en bonne på la-nned feck namn ette ställed,
de gjore väl-l engedron bara tefä}l-ed,
nä-rr ltan sin går ongan, gjofe näd. téd
T{en sln ska de vara båd länge ä vä1
engan namned forsvengor me hanom gä1

å all-a dal j åren f ár på.gen blaij ved.

Vi ha A.mors i lansl á Kedrrpe-Kalen
.Ã. petter på sköven å neclrä.as i dal-en
å Starte-Gustafen å mänga te
Jvlen sen ha v1 osse raint överflöd här
på sånna som Lars-lärs Johannes ã" Jens Hans ïär
ä namn, dÈir till e m€ faffarns fat lats te.

Skriv end¡st på denna sidal
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gÅU¡r_-H$rquon.

Han Var en rant á. gtanner kar
ä, hade arvt ed trevilit stä1.le:
forr byens tösor ein å var
riaij ga.nle så ed grannt tefälIe.
i!{en juta de blar inte titt,
som far å mor üell nu forr tien,
å, härvel-a.g blai j de raint skitt:
fruntömern velle inte tien,

Frå borjan va nock feled ded,
att karen blaijed Lett te åren
s€ faren han va näri- meed.

ä. va litt tröj å Iämna 54ä.ren,
L norr så pågen feck ta ve
å. äntlins skolle ud ä" fria,
sä geck de genast lett på sne,
ä. sladred kom i¡lång- ska sia.

Å 161¿6¡rirden bl-aij nu som van,
-se lronnatösor e nu sänna-
att nár ett par sát nej ä. tan.
anså. se hina inte konna.

Skriv erdast på denna sidal
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Å få.sst Ìran nu s1o tämlit ä
pä bodde grannhed å p¿ pengar
sã, fick den stådarn ändå. gå

där alna ve sin ßä.r ä" h.ànga

Sá hlaij då engen annen rå.

närr al-la ansä se farliga,
enn han feck börja stå på tå
där hemma forr sin aien piga:
IIa.n rnoJka sä1, ä hä.ngde 1
å va mä frianed rätt ve1i,
men hon hleij tje-å.n ska. ja si
ä. flötte frå en te lo{ekel.i.

I',,len sin stras ette feck han aln,
-en hoP¡'etossa ifrån stan-
ä denrsa daiJ ,Yã inte saljn
â säl- si frá,, hon vel-Ie han.
Att karen blaij oppid dä

så pigan ile bl-alj fästekvengan,
de'mä en väll förIåtan -nå
han hatt så.n rä1i otur engarr.

Skriy eudast på deuna sidal
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titen såikort e; Han feak då fort
vlil itå]-ll lön- så som han struttad
å nu pä. slutcd ha Ja sport
hon gör d.en ståClarn ralnt betuttad.
Nu för han enga opp som bäst
dalj storste e ju-nook sä llgan
men nörad tecknar ra€n mest
nän nvänr te färe detta. plgan.

Skdv euilast på deura sidal
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